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28 TEMMUZ’DA ALANLARDAYIZ
IMF Yasalarýna, Özelleþtirilmelere, Yasakçý Sendika Kanununa, Kamu Çalýþaný Mühendis ve Mimarlarýn Yoksulluk Sýnýrýnda Bir Yaþama Mahkum Edilme Çabalarýna, Krizlerin
Faturasýnýn Halkýmýza Ödetilmesine, Rant Ekonomisine, Kamusal Bir Hizmet Olan Yapý
Denetiminin Özelleþtirilmesine, Yolsuzluða ve Yoksulluða
KARÞI
TÜRK MÜHENDÝS ve MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ ÜYELERÝ ÝLE BÝRLÝKTE
28 TEMMUZ 2001 TARÝHÝNDE ANKARA’DA ALANLARDA OLACAKTIR.

TMMOB olarak ,
•
Meslek onurumuzu ayaklar altýna alan, bizleri
ve meslektaþlarýmýzý insanca yaþayamayacak hale sokan
ücret politikalarýnýn sorumlularýna,
•
IMF yasalarý ile rant ekonomisini yaratarak
ülkemizin geleceðini karartanlara,
•
Kamusal denetim alanlarýný özelleþtirerek þirketlere devredenlere,
•
Bizlerin yalnýzca grevli-toplusözleþmeli sendika hakkýmýzý engellemekle kalmayýp, açlýk sýnýrýnda
yaþamaya zorlayan, keyfi yasalarla iþ güvencesini yok
edenlere,
•
Eðitimi ve saðlýðý paralý hale getirenlere ve
YÖK’ün uygulamalarýna,
•
Özelleþtirme , taþeronlaþtýrma, sendikasýzlaþtýrma uygulamalarýný hayata geçirip bizlere iþsizlik

dayatanlara,
•
KÝT’lerin satýlmasýný hayata geçirerek özlük haklarýmýza yönelik saldýrýlara ve sürgün politikalarýna,
•
Ormanlarýmýzýn yok edilmesini, sanayileþmeden
vazgeçilmesini, hazine arazilerinin satýlmasýný, tarýmýn
bitirilmesini ,yer altý ve yerüstü kaynaklarýmýzýn uluslararasý sermayeye yok pahasýna satýlmasýný onaylayanlara,
•
Tütün , Þeker , Enerji Piyasasý , Doðalgaz Piyasasý, Petrol Piyasasý, Yapý denetimi vb.gibi “IMF yasalarýný”
ve bu yasalarý ülkemizde hayata geçirenlere,
•

Yolsuzluk ve Yoksulluk Düzenini Yaratanlara

DUR DEMEK ve TALEPLERÝMÝZÝ DÝLE GETÝRMEK
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Ülkemiz ; uluslararası tekeller ve onların temsilcileri
aracılığı ile yıllardır oynanan oyunlardan birini daha
yaşamaktadır.
Özelleştirme politikaları ile devlet tüm toplumsal
görevlerinden soyutlanmaya çalışılmakta, ulaşım, sağlık,
sosyal güvenlik, eğitim alanları yerli ve yabancı tekellere
yeni bir yağma ve kar alanı olarak sunulmaktadır. Yer
altı ve yer üstü kaynaklarımız, stratejik madenlerimiz
uluslararası tekellere peşkeş çekilmeye çalışılmaktadır.
Hayat damarlarımız olan ormanlarımız , tekellerin
kullanımına sunularak tahrip edilmektedir. Kamusal
bir mülkiyet olan tarım alanlarımız, ormanlarımız,
meralarımız yok edilmeye çalışılmaktadır. Tarım ülkesi
olan ülkemiz, IMF politikaları ile tarım yapamaz hale
getirilmiş , Şeker Piyasası, Tütün Piyasası vb. gibi kanunlarla uluslararası tekellere bağımlı bir hale sokulmuştur.
Enerji sektöründe yaratılan sanal krizler , yapısal
reform adı altında süren yasal düzenlemeler ile,
özelleştirilmelere hız verilmektedir. Enerji Piyasası ,
Doğalgaz Piyasası ve Petrol Piyasası kanunları gibi
IMF yasaları ile halkımız daha fazla sömürülmeye ve
yoksullaştırılmaya çalışılmaktadır. TELEKOM gibi stratejik
bir kurum IMF direktifleri ile uluslararası tekellere satılmaya
çalışılmakta , hatta IMF bu satışın çabuklaştırılması için
TELEKOM Yönetim Kurulunu belirleme konusunda kendini
yetkili görmektedir.

Ülkemizde ; her yıl doğal afetlerde yitirdiğimiz can ve
bedeli hesap edilemeyen mal kayıpları oluşurken, bunun
nedenlerinin mühendislik, mimarlık uygulamalarından
uzak kaçak yapılaşmanın olduğu belirtilmesine rağmen
, aynı oyunlar devam etmektedir. Bütçe açıklarının

kapatılması için hazine arazilerine göz diken yeni bir
imar affı ile ülkemiz ve halkımız daha da büyük bir
karanlığa sürüklenmektedir. Herkes bilmektedir ki bütçe
açığının kapatılmasının yöntemi , hazine arazilerinin satışı
değildir. Eğer bütçe açıklarının kapatılmasının yöntemleri bunlar olsaydı, yıllardır uygulanan politikalar sonucu
bütçe açık vermezdi.
Yapı denetimsizliğinde ısrarlarına devam edenler ,
595 sayılı KHK’nin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal
edilmesine karşın , Yapı Denetimi Hakkında Kanunun
TMMOB devre dışı bırakılarak TBMM’den geçirmişlerdir.
Bu yasanın ülkemizdeki yapı denetimi konusuna çözüm
getirdiğini savunanlar , aslında yapı denetimini rant elde
edilir hale getirmek için kamusal denetim alanında kalması
gereken yapı denetimini ticarileştirmektedirler. Ülkemizde
il merkezi bazında I. derece deprem bölgesi olarak 32 il
bulunurken , TBMM’de kabul edilen yasada ilan edilen
pilot illerin içerisinde sadece 13’ünün yer alması , yapı
denetiminin bir rant alanı olarak görüldüğünün açık bir
göstergesidir.
Yıllardır uygulanan, üretimi dışlayıp rantı temel alan
uygulamalarla kalkınma ve sanayileşmeden vazgeçilmiş,
ülke iç ve dış borç kıskacı içerisinde uluslararası finans
kuruluşlarının güdümüne sokulmuştur.
Bu politikalar sonucu sürekli olarak yaşanan krizlerin faturası yine halkımıza çıkarılmış ve yoksullaşma
ölçülemeyecek bir yıkım haline gelmiştir. Ülkemiz
; IMF ve Dünya Bankası politikalarının denendiği
bir laboratuar , halkımız da kobay durumuna
düşürülmüştür.
Maden ocaklarından enerji santrallerine,
fabrikalardan tarlalara, şantiyelerden bürolara dek hayatın her alanında çok zor koşullar
altında görev yapan mühendis ve mimarlar da
tüm emeği ile geçinenler gibi , uzun bir süreden
beri giderek büyüyen sıkıntılar içinde yaşamaya
çalışmaktadırlar. Bu gün nicel ve nitel yönden her işi
görecek teknik elemana sahip bulunan ülkemizde
bütün önemli işler, 3.000 / 4000 dolar aylıklar
ödenerek sözde yabancı uzmanlara gördürülmekte, gelişmenin kalkınmanın denetimi ve yönetimi
yabancılara terk edilmiş bulunmaktadır. Bu yapı
içinde bilimi ve tekniği emekçi halkın çıkarları
doğrultusunda ve yalnızca onun hizmetine sunması engellenen mühendis ve mimarlar ; tüm yurtsever işçi, köylü,
memur, teknik eleman, hukukçu,doktor,eczacı, bilim
adamı vb. gibi bir yandan işsizliğe , açlığa ve yurtdışına
göçe zorlanmakta; öte yandan baskılara , sürgünlere ve
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kıyımlara hedef olmaktadırlar.
Uygulanan siyasi programlar ve ekonomik politikalar sonucunda ; mühendis ve mimarların üretim
süreçlerinden dışlandıkları, üstlendikleri sorumluluklara ve sahip oldukları eğitime uymayan onur
kırıcı ücretlerle çalıştıkları bir ortam yaratılmıştır.
Kamuda çalışan 80 bin mühendis ve mimarın
ekonomik ve sosyal durumları son derece
kötüleşmiştir. Ülkenin yatırım , üretim , sanayileşme
ve kalkınmasının temel unsuru olan mühendis ve
mimarların ücreti son on yıl içerisinde 750 dolardan 350 dolara düşmüştür. Alım gücü ise on yıl
öncesini 100 birim kabul edersek , bu gün 60 birime düşmüştür. Ücretleri ise grevli – toplu sözleşmeli
sendikal haklara sahip olmadıkları için tek taraflı
olarak IMF politikaları ile belirlenmektedir.
Özel sektörde ücretli olarak çalışan üyelerimizin
büyük bir çoğunluğu iş güvencesinden yoksun ve
yoksulluk sınırının altındaki ücretlerle isdihdam edilmektedirler. Kalkınmayı, sanayileşmeyi , yatırımı dışlayan
uygulamalar sonucu işsiz üyelerimizin sayısı gün geçtikçe
artmaktadır.
Serbest çalışan mühendis ve mimarlar yaşanan
krizlerin faturasını bürolarını , işyerlerini kapatarak
ödemektedir.

ücret politikalarının sorumlularına,
� IMF yasaları ile rant ekonomisini yaratarak
ülkemizin geleceğini karartanlara,
� Kamusal denetim alanlarını özelleştirerek
şirketlere devredenlere,
� Bizlerin yalnızca grevli-toplusözleşmeli sendika hakkımızı engellemekle kalmayıp, açlık sınırında
yaşamaya zorlayan, keyfi yasalarla iş güvencesini yok
edenlere,

Üniversitelerin,Mühendislik - Mimarlık Fakültelerinde
eğitim gören öğrenciler geleceğe olan güvenlerini yitirmiş
durumdadır.

� Eğitimi ve sağlığı paralı hale getirenlere ve
YÖK’ün uygulamalarına,

Bu gün mühendis ve mimarlar , örgütleri TMMOB’nin
öncülüğünde ve tüm diğer çalışanlar ve örgütlerinin
desteğini alarak anayasal haklarını kullanmaya kararlıdır.
Göz ardı edilmeye çalışılan ülkemizin gerçeklerinin takipçisi olacağız.Ülkemiz ve halkımıza dayatılan küreselleşme
politikalarından vazgeçilmez ise her alanda , üretimden
gelen gücümüzü kullanacağız.

� KİT’lerin satılmasını hayata geçirerek özlük
haklarımıza yönelik saldırılara ve sürgün politikalarına,

Çözümsüzlüğün , ilgisizliğin sürdüğü günümüzde
artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Mühendis ve mimarlar
olarak , haklarımızı almak için ülke çapında bir eylem
programını başlatmış bulunuyoruz. Artık sokaklar sesimizi
duyacak , kamuoyu bilgilenecek ve hükümet gücümüzü
görecektir. Türkiye’nin bir çok bölgesinde üye toplantıları
yaparak 28 Temmuz 2001 Cumartesi günü Ankara’da
alanlardayız.
TMMOB olarak ,
� Meslek onurumuzu ayaklar altına alan, bizleri
ve meslektaşlarımızı insanca yaşayamayacak hale sokan

� Özelleştirme , taşeronlaştırma, sendikasızlaştırma
uygulamalarını hayata geçirip bizlere işsizlik dayatanlara,

� Ormanlarımızın yok edilmesini, sanayileşmeden
vazgeçilmesini, hazine arazilerinin satılmasını, tarımın
bitirilmesini ,yer altı ve yerüstü kaynaklarımızın
uluslararası sermayeye yok pahasına satılmasını onaylayanlara,
� Tütün , Şeker , Enerji Piyasası , Doğalgaz
Piyasası, Petrol Piyasası, Yapı denetimi vb.gibi “IMF
yasalarını” ve bu yasaları ülkemizde hayata geçirenlere,
�

Yolsuzluk ve Yoksulluk Düzenini Yaratanlara

DUR DEMEK ve TALEPLERİMİZİ DİLE GETİRMEK İÇİN
28 TEMMUZ 2001 TARİHİNDE ANKARA’DA ALAN-
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LARDA OLACAĞIZ.
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“Yapý Denetimi Hakkýnda Kanun”
Sorunlarý Çözmeyeceði Gibi,
Zengin Ýl-Yoksul Ýl Standardý Getirmektedir
Yapý Denetimi Hakkýnda Kanun TBMM’de kabul edildi. Anayasa Mahkemesi 24 Mayýs 2001
tarihinde, 595 sayýlý Yapý Denetimi Hakkýndaki Kanun Hükmünde Kararnameyi iptal etmiþ ve
yürürlüðünü durdurmuþtu. Çok kýsa bir süre sonra Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý’nca hazýrlanarak
TBMM Bayýndýrlýk Ýmar Ulaþtýrma ve Turizm Komisyonu’na getirilen “Yapý Denetimi Kanun
Tasarýsý”komisyondan aynen geçerek TBMM’ye sunulmuþtur. Tasarý 595 Sayýlý “Yapý Denetimi
Hakkýndaki Kanun Hükmünde Kararname”nin bile gerisindeyken 29 Haziran 2001 tarihinde
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmiþtir. Bu süreçte TMMOB, yasaya, çýkarýlýþ yöntemine,
çýkýþ sebeplerine iliþkin basýn açýklamalarý yaparak, Hükümetle diyalog arayarak yasa hakkýndaki
görüþlerini ve tepkilerini dile getirmiþtir. Aþaðýda TMMOB’nin bu süreçteki basýn açýklamalarý yer
almaktadýr:

5 Haziran 2001
BASININ VE KAMUOYUNUN DİKKATİNE
595 sayılı KHK’nin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal
edilmesi üzerine bir açıklama yapan TMMOB Başkanı Kaya
Güvenç, “Anayasa Mahkemesinin iptal ve yürürlüğü durdurma kararının yapı üretim sürecinin bütününü kapsayacak
etkin kamusal denetimin kurumsallaşması için bir olanak daha
ortaya çıktığını” belirterek “bu olanağın ve TMMOB’nin bu alandaki birikiminin ve deneyiminin değerlendirilerek bir çalışma
yapılmasını” talep etti.
BASIN AÇIKLAMASI
Bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi 25 Mayıs 2001 tarihinde,
595 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnameyi iptal etmiş ve yürürlüğünü durdurmuştur.
TMMOB Yönetim Kurulu, 595 sayılı KHK yayınlandıktan
sonra, 24 Haziran 2000 tarihli kararında, “... ülkemizin imar
hukukunun; planlama, toprak kullanımı, çevre, kentleşme,
sanayileşme, ulaşım, altyapı ve yapı üretimi ile bütün bu
süreçlerin kamusal denetiminin bir bütünlük içinde ele alınması
gerekir ve beklenirken, yürürlüğe sokulan 595 Sayılı “Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname” ile kamusal
denetim alanı “özel şirketlere” devredilerek ticarileştirilmekte,
denetim yerine denetimsizlik yaratılmakta ve Bayındırlık ve İskan

4

Bakanlığı meslek alanlarımıza ve örgütümüze müdahale ederek
Meslek Odalarımızı denetim alanından dışlamakta” olduğunu
belirtmiştir. TMMOB “yapı denetimiyle ilgili her türlü sorunun,
sistemdeki tüm çarpıklıkların, denetimsizliğin ve yetersizliklerin
giderilmesinin, imar, planlama ve uygulama süreçlerini birlikte
ele alan bütünlüklü bir düzenlemeyle, bilimin ve tekniğin gereklerine göre ve kamusal bir görev olarak belirlenmesi”
gerektiğini saptamıştır.
TMMOB, Bayındırlık ve İskan Bakanı ile Bakanlık yetkililerinden hemen sonra bu görüşlerini Anayasa Mahkemesine sözlü
olarak açıklama olanağını da bulmuştur.
TMMOB Yönetim Kurulu, Anayasa Mahkemesinin iptal ve
yürürlüğü durdurma kararını olumlu karşılamaktadır. Bu kararla, yapı üretim sürecinin bütününü kapsayacak etkin kamusal
denetimin kurumsallaşması için bir olanak daha belirmiştir.
Bu olanağın değerlendirilip, TMMOB’nin bu alandaki birikiminden ve deneyiminden yararlanılarak bir çalışma yapılmasını
talep ediyoruz.

Kaya Güvenç
Yönetim Kurulu Başkanı
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27 Haziran 2001
BASININ VE KAMUOYUNUN DİKKATİNE

YAPI DENETİMİ KANUN TASARISI ÜZERİNE
Ülkemizde her konuda yaşanan kamusal denetim eksikliği
yapı de netiminde de kendini göstermektedir. Son olarak
yaşanan 17 Ağustos ve 12 Kasım depremleri bu acı gerçeği
birkez daha gözler önüne sermiştir.
Birliğimiz yıllardır her platformda bu eksikliği dile getirmekte,
yapı denetimi sorununun imar mevzuatı çerçevesinde, planlama,
projelendirme, yapı üretimi ve denetim süreçlerini içine alan
bütünlüklü bir yaklaşımla, kamusal denetimi gerçekleştirecek,
konunun tüm taraflarını sürece dahil eden düzenlemelerle
çözülebileceğini belirtmektedir.
Nitekim, depremlerin hemen ertesinde Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı koordinasyonunda yapı denetimi konusunda yeni
düzenleme arayışlarına girişilmiştir. Ne yazık ki her konuda
geçerli olan aceleci ve konunun doğrudan sahibi olan TMMOB’yi
dışlayan anlayış, burada da egemen olmuştur. Bilindiği gibi bu
bağlamda; Birliğimizin tüm karşı görüşlerine rağmen bilimsellikten ve sorunlara çözüm bulmak arayışından yoksun bir şekilde,
595 sayılı KHK yürürlüğe sokulmuştur. Birliğimiz söz konusu
KHK’ ye, bütünsellikten uzak bir anlayışla hazırlandığı, kamusal
bir alan olan yapı denetim yetkisini ticari şirketlere devrettiği,
konunun en önemli ayaklarından biri olan TMMOB’yi ve yerel
yöne timleri dışladığı, 17 Ağustoslarda, 12 Kasımlarda binlerce cana, katrilyonlarca lira kaynağa mal olan denetimsizlik
boşluğuna hiçbir çözüm getirmediği gerekçeleriyle karşı çıkmış
ve 595 sayılı KHK dayanağında çıkarılan yönetmeliklerin iptali
istemiyle de birçok dava açmıştır.
595 sayılı KHK’nin Anayasa Mahkemesinin 24 Mayıs
2001 tarihli kararıyla iptal edilmesinden ve yürürlülüğünün
durdurulmasından sonra, yine aynı anlayış ve yöntemle
hazırlanarak TBMM’ye sunma aşamasına getirilen “Yapı Denetimi Kanun Tasarısı” 595 sayılı KHK’nin de gerisindedir:
Şöyle ki;
1)
595 sayılı KHK’ nin iptali ile 3194 sayılı imar kanunu
hükümlerine geri dönülmüştür. Dolayısıyla bu yasanın acil olarak
çıkarılmasını gerektiren yasal bir boşluk bulunmamaktadır. Bu
konuda yapılması gereken, konunun tüm taraflarını içerisine
alan kapsamlı bir çalışma ile bütünlüklü bir planlama, tasarım,
üretim ve denetim sistemi oluşturulmasıdır. Söz konusu taslak,
günü kurtarmak, 595 sayılı KHK’ nin iptaliyle yapı denetimi
konusunda ticari faaliyetlerine son verilen mevcut yapı denetim
kuruluşlarının, ufak statü değişiklikleri ile faaliyetlerine devam
etmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
2)
Yapı denetimi konusunda aynı içerikteki 595 sayılı
KHK’nin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesine ve yürütmesinin durdurulmasına karşın, Anayasa Mahkemesinin gerekçeli
kararının Resmi Gazete’de yayınlanmasını bile beklemeden
Bakanlığın alelacele yeni bir kanun tasarısı hazırlaması, konuya
ne denli art niyetli yaklaşıldığının en somut göstergesidir.

3)
Söz konusu taslak mevcut denetim kuruluşlarının
sorunlarına çözüm getirmek amacıyla o kadar aceleye
getirilmiştir ki, konuya doğrudan taraf olan hiçbir kurum ve
kuruluşun tartışma süreçlerine bile dahil olmasından kaçınılmış,
görüş ve öneriler istenmemiştir. Halkın can ve mal güvenliğini
direk olarak ilgilendiren, çok acı sonuçlarını yaşayarak
gördüğümüz böylesi önemli bir konuda, üyeleri yapının planlama, projelendirme, uygulama ve denetim, gibi tüm süreçlerinde
birinci derecede yer alan anayasal bir kuruluş olan Birliğimizin
bile görüşlerine başvurulmaması düşündürücüdür.
4)
“Yapıda can ve mal güvenliğini sağlamak, imar
planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, ulusal ve uluslararası
standartlara uygun kaliteli yapı üretmek” amacı, ancak yapı
üretim ve denetim sürecinin bir bütün olarak algılanmasıyla
mümkündür. Planlama ve tasarımı dışlayarak yapı denetiminde
başarıya ulaşmak olanaksızdır. Yapı üretim sürecine ilişkin
tüm plan ve projelerin ehil, mesleki yeterliliği ilgili meslek
odasınca belirlenmiş mühendis, mimar ve planlamacılar
tarafından hazırlanması ve bu projelerin mesleki etik ve üyelik sicil kayıtları yönleriyle meslek odalarından mesleki denetiminin gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle
proje müellifliğinden başlanarak, fenni mesul görevini ve ilgili
idarelerde denetim görevini yürütecek mühendis ve mimarların,
“mesleki yeterliliğinin” ilgili meslek odasınca belirlenmesi, belgelenmesi, ayrıca süreç içerisinde bu yeterliliğin gelişen ve
değişen bilim ve teknolojiye bağlı olarak yine ilgili meslek
Odasınca sürekli eğitimlerle desteklenmesi, bir zorunluluktur.
Oysa kanun taslağı bu yaklaşımdan çok uzaktır. Yapı üretim
ve denetim sürecinin her aşamasında mimar ve mühendisler
yer aldığı halde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, kamu kurumu
niteliğinde bir kuruluş olan TMMOB ve ona bağlı meslek
odalarını, yapı üretim ve denetim süreci dışına çıkarmaya
çalışmaktadır. Kanunun 2. maddesinin a bendinde yapıya
ait plan, proje ve raporların “...ilgili idareler dışında başka
bir kurum ve kuruluşun vize ve onayına tabi..” tutulmayacağı
belirtilerek mesleki denetim engellenmekte, yerine niteliksiz
ve emniyetsiz yapılaşma sürecine uygun ortam ve koşullar
yaratılmaktadır.
5)
Yine TMMOB kanunu uyarınca mühendis ve mimarların
uzmanlık alanlarının belirlenmesi TMMOB’nin yetkisindeyken,
yasa taslağında bu görevler Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na
verilerek TMMOB işlevsizleştirilmeye, yasasından aldığı yetki
ve sorumluluğunun gereği olarak 595 sayılı KHK konusunda
ülke ve toplum çıkarları doğrultusunda çalışmaları nedeni ile
TMMOB ve Odalar cezalandırılmaya çalışılmaktadır. Kanun
taslağıyla getirilen “denetici mimar ve mühendis tanımları ve
belgeleri” ve bu belgelerin Bakanlıkça verilmesi hükümleri ile
meslek odalarını dışlayıcı ve bilimsellikten uzak bir anlayışla
keyfi uygulamaların önü açılmaktadır. Bakanlığın bu belgeleri
hangi kriterlere göre vereceği konusunda taslakta bağlayıcı
ve açıklayıcı hiçbir hüküm bulunmamaktadır. Bu durum yapı
denetiminde siyasi ve ticari rant alanları açmaya son derece
elverişli bir zemin yaratmaktadır.
6)
Kanun taslağının ”Genel Gerekçe” bölümünde
3194 sayılı imar kanununda yapım işlerinde yer alan fenni
mesullerin (Teknik uygulama sorumlularının) yapı projeleri ve
uygulamalarını denetlemekle sorumlu olan Belediyeler ve Vali-
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liklerin uygulamayı hiç denetleyemedikleri ifade edilmektedir.
Hazırlanan tasarıda fenni mesullerin görevleri bir ticari kuruluş
olan yapı denetim şirketlerine devredilmekte, yerel yönetimlerin
görevleri ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na verilmektedir.
Eğer gerekçedeki varsayım doğru ise, imar mevzuatında köklü
değişiklikler yapılmadan sadece yetkileri devretmekle sorunların
çözülemeyeceği apaçık ortadadır. Sorunun çözümü için, ,3194
sayılı yasada TMMOB’nin her platformda belirttiği denetim
mekanizmasını işler ve işlevse kılacak değişiklikler yapılmalı,
nitelikli yapı projelerinin üretilmesi sağlanmalı, TMMOB ve bağlı
odalarının denetim mekanizmasında doğrudan yer almasının
önü açılmalıdır. Ticari kaygılar değil, ülke ve toplum çıkarları
ön plana alınmalıdır. Oysaki, söz konusu kanun tasarısı, çatısı
itibariyle yapı denetimini, kamu adına denetim görevini yürütmekle yükümlü olan ve olması gereken Belediyeleri, Bayındırlık
ve İskan Müdürlüklerini, Mühendis ve Mimar Odalarını işler ve
işlevsel bir zemine oturtmadan, yapı denetim kuruluşlarına “
kurtarıcı” (?!) bir rol vererek, dar bir bakış açısıyla ve katılımcılık
anlayışını hiçe sayarak hazırlanmıştır.

Sözkonusu taslak geri çekilerek konuyla ilgili tüm kesimlerin
birikim ve görüşleri alınarak ülke ve halkın yararına oluşacak
şekilde yeniden düzenlenmelidir. Birliğimiz bu konuda her türlü
birikimini sunmaya hazırdır.
Kaya GÜVENÇ
Yönetim Kurulu Başkanı

Bu temel yaklaşımlarımız doğrultusunda kanun taslağının
TMMOB’nin görüş ve önerileri alınmadan ve kanuna
yansıtılmadan hazırlanması durumunda 595 sayılı KHK’nin
iptali ile sonuçlanan süreçte olduğu gibi ülkemizin çağdaş,
planlı, sağlıklı, güvenlikli yapılaşmasına ve kentleşmesine yönelik
özlenen hizmetler verilemeyecektir. Birliğimiz, bu nedenlerle
söz konusu tasarının yasallaşmasını ülke ve toplum çıkarlarına
uygun bulmamaktadır.

30 Haziran 2001
BASININ VE KAMUOYUNUN DİKKATİNE

“YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN” SORUNLARI ÇÖZMEYECEĞİ GİBİ, ZENGİN İL-YOKSUL
İL STANDARDI GETİRMEKTEDİR.
“Yapı Denetimi Hakkında Kanun”, 29 Haziran 2001 tarihinde (dün) son dönemde görmeye alıştığımız biçimde, yani
tartışmadan, tartıştırmadan, getirilen düzenlemeyi sorgulamadan, el kaldırıp el indirerek kabul edilmiştir.
Bu düzenlemeyle yapı denetimi alanındaki sorunların
çözülemeyeceğini, kamu yararına bir iyileştirme
sağlanamayacağını, aksine kamusal denetim alanında kalması
gereken yapı denetiminin ticarileştirildiğini, bilimin ve tekniğin
gereklerine aykırılıklar olduğunu denetim yerine denetimsizlik
ve kaos ortamı yaratıldığını, TMMOB’nin görev, yetki ve sorumluluk alanlarına doğrudan müdahale edildiğini bir çok kez
belirttik.
TMMOB yıllardır her platformda yapılaşma sürecine ilişkin
sorunları ve çözüm yollarını dile getirmekte, yapı denetimi sorununun imar mevzuatı çerçevesinde planlama, projelendirme,
yapı üretimi ve denetim süreçlerini içine alan bütünlüklü bir
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yaklaşımla, kamusal denetimi gerçekleştirecek, konunun tüm
taraflarını sürece dahil eden düzenlemelerle çözülebileceğini
belirtmektedir.
595 sayılı KHK ile birlikte gelen sorunların yanı sıra bu
kararname yerine çıkarılan Yapı Denetimi Kanunu ile yapı
denetim alanında zengin il-yoksul il standardı da getirilmekte
ve bölgeler arasında ayrımcılık yapılmaktadır. Ülkemizde, il
merkezleri itibariyle 1.derecede deprem bölgesine giren 32
il bulunmaktadır. Yasa ise, ileriye dönük herhangi bir planlama getirmeden bu yasanın uygulanacağı il sayısını 19 ile
sınırlamıştır. Bu 19 ilin içinde 1.Derecede deprem bölgesinde
yer alan il sayısı ise sadece 13’tür. Yani, ülkemizde deprem
riski en yüksek 32 il içerisinde yer alan 19 ilimiz, başlangıç
itibariyle yasanın uygulama alanının dışında tutulmuştur. Yani
Yasanın gerekçesi ve temel dayanağı olan “muhtemel afetlerde
can ve mal güvenliğini sağlamak” en çok risk taşıyan bu 19
ilimiz için uygun görülmemiştir. Yine Yasanın gerekçesine göre
mevcut yasal düzenlemeyle, yani 3194 sayılı İmar Yasası’yla
“etkili bir yapı denetimi sağlanamadığı” iddia edilmektedir.
Böylece yasa kendi gerekçesiyle çelişmekte ve bu deprem riski
çok yüksek 19 ilde iddia edilen etkin bir yapı denetimini belirsiz
bir tarihe ertelemektedir. Bu 19 ilin neden pilot iller arasında
yer almadığı konusunda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın
hazırladığı tasarıda ve gerekçesinde herhangi bir bilgi
bulunmamaktadır. Ancak yasa kapsamı içinde yer alan ve yer
almayan iller incelendiğinde gerçek apaçık ortaya çıkmaktadır:
Deprem riski yüksek yoksul iller kapsam dışıdır.
Bu iller Amasya, Bartın, Burdur, Bingöl, Erzincan, Hak-

tmmob@tmmob.org.tr
Temmuz 2001/Sayı 16

kari, Isparta, Kırıkkale, Kastamonu, Kırşehir, Karabük, K.Maraş,
Manisa, Muğla, Muş, Osmaniye, Siirt, Şırnak, Tokat’tır.

yüksek olmayacaktır. İşte Bakanlık bunu gözeterek bu illeri pilot
uygulama kapsamı dışında tutmuştur.

DİE’nin 1994 yılı Hane Halkı Gelir Dağılımı Anketi
Sonuçlarına göre 1.Derecede deprem bölgesinde yer alıp da
Yapı Denetimi Hakkında Yasa’nın pilot illeri içinde yer almayan illerin GSMH’dan aldıkları paylar, örneğin adı depremi
çağrıştıran Erzincan’da %0,2 (binde iki), Muş’ta %0,1 (binde
bir), Kırşehir ve Şiirt’te %0,2 (binde iki), Tokat’ta %0,7 (binde
yedi)’dir.

Mecliste kabul edilen yasa daha önce açıkladığımız nedenlerle de yapı denetim kuruluşlarını kollayan, denetim yerine
denetimsizliği kamusal alanlarda ve ticarileşmeyi öngören,
bilimi ve tekniği dışlayan, TMMOB’nin görev ve yetkilerine
müdahale eden ve kamu yararına etkinliklerini sınırlayan bir
düzenleme olmuştur.

Buna karşın deprem açısından daha risksiz birçok il, pilot
iller kapsamına alınmıştır. Tahmin edilebileceği gibi bu iller
GSMH’dan yüksek oranlarda pay alan illerdir. Örneğin Ankara
4. deprem bölgesindedir, GSMH’dan aldığı pay %7,9 (binde
79)’dur. Antalya 2.deprem bölgesindedir ve GSMH’dan aldığı
pay %2,6 (binde yirmialtı)’dır.
Bu örnekler çoğaltılabilir. Ama görülmektedir ki, bu yasayla
zengin il-yoksul il standardı getirilmektedir. Bu da zaten yasanın
özünde vardır. Kar amacı olmayan kamusal denetim ticari
şirketlere devredilmekte yani ticarileştirilmektedir. Şirketlerin ise
yoksul illerden elde edecekleri gelirler ve karlar doğal olarak

TMMOB mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin toplum
yararına ve bilimin ve tekniğin evrensel değerlerine göre
gerçekleştirilmesi mücadelesini sürdürecek, gerçekleri ortaya koymaya devam edecek, iktidarın bütün çabalarına karşı
bağımsızlığını koruyacaktır.

Kaya GÜVENÇ
Yönetim Kurulu Başkanı

Kamu Görevlileri Sendikalarý Yasasý
TBMM’de Kabul Edildi
Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası’nın 25 Haziran 2001 tarihinde TBMM’de kabul edilmesi üzerine TMMOB Başkanı Kaya GÜVENÇ tarafından yapılan basın açıklaması aşağıdaki gibidir;
26 Haziran 2001
BASINA VE KAMUOYUNA
Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası dün TBMM’de kabul
edildi.
Bir sendikanın olmazsa olmaz koşulu olan grev ve toplu
sözleşme haklarından yoksun bu yasa ile siyasi iktidar kendi
sözlerine, altına imza attığı programlara, ILO sözleşmelerine,
uluslararası sözleşmelere ve çağdaş bir demokrasinin temel ilkelerine aykırı yeni bir yasanın daha altına imzasını atmıştır.
Demokrasiyi çalışanların çıkarlarından soyutlayarak Meclisin
çoğunluk hesabına indirgeyen, “ben yaparım olur” dayatmasıyla
yasal düzenlemeler yapan iktidar, bu yasayı da, tahkim, sosyal
güvenlik, IMF ve Dünya B ankası yasalarına benzer biçimde oldu
bittiye getirmiştir. TBMM’nin tam sayısının onda birinden az
sayıda milletvekilinin katılımıyla, tartışmadan, tartıştırmadan, el
kaldırıp el indirerek çıkartılan bu yasa ile siyasi iktidar, yasama
anlayışının üzüntü veren tablosunu halkımıza bir kez daha
yaşatmıştır.
İktidar olduktan hemen sonra, ülkemizi uluslararası sermayeye
bütünüyle teslim eden, halkımızı yoksulluğa iten ve geleceğini

karartan bu siyasal iktidar, demokrasi adına ancak sınırlama
getiren düzenlemeler yapmaktadır. Siyasi iktidar, çalışanların
ekonomik, demokratik ve mesleki örgütlerini kendisine bağımlı
hale getirmeye, kendi vesayeti altına alıp, güdümlemeye
çalışmaktadır. Siyasi iktidar bu yasayla devlet içinde kadrolaşmayı
temel siyaset haline getirip, uluslararası tekellerin isteklerini yasalar halinde Meclisden geçiren ve onaylayan milliyetçi çevrelerin
önünü açmaktadır.
Her zaman olduğu gibi, bu kez de sömürü ve baskı yan yana
yürümektedir. Güvenlik güçlerinin, yasaya karşı demokratik tepkilerini barışçıl gösterilerle belirten kamu çalışanlarına ve KESK
üyelerine gaz bombaları, cop, boyalı ve tazyikli su ile saldırması
işte bu gerçeğin bir sonucudur. KESK’in meşru eylemlerine
karşı iktidarın bu tutumu, demokrasiye tahammülsüzlüğün açık
göstergesidir.
Bütün bunlara karşın, kamu çalışanlarının grevli ve toplu
sözleşmeli, özgürlükçü ve demokratik bir sendika yasası için mücadele sürecek ve TMMOB bu mücadelenin içinde kamu çalışanları
ve onların örgütleriyle yan yana olmaya devam edecektir.
Kaya GÜVENÇ
Yönetim Kurulu Başkanı
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kamu emekçilerinin haklý mücadelesini destekliyoruz
TDB, TEB, TTB VE TMMOB tarafýndan yapýlan ortak basýn açýklamasýnda; “Meslek
Birlikleri olarak içerisinde onbinlerce üyemizin de bulunduðu kamu çalýþanlarýný
doðrudan etkileyecek bu yasakçý sendika tasarýnýn geri çekilerek, demokratik ve
katýlýmcý bir anlayýþla ele alýnmasýný istiyoruz.” denildi

8 Haziran 2001
BASININ VE KAMUOYUNUN DÝKKATÝNE
Türkiye, uluslararasý sermayenin, Dünya Bankasý ve
IMF’nin dayatmalarý ile ekonomik istikrar politikalarý ve
programý kýskacýna sokularak verilen niyet mektuplarýyla
TBMM’nde uyum yasalarý bombardýmaný yaþamakta,
toplumsal alan antidemokratik uygulamalarla kuþatýlmakta, bir yandan meslek örgütlerimiz hakkýnda soruþturmalar açýlarak diðer yandan sözle demokratikleþme
iddiasýyla kamu görevlileri sendikalar yasasý gündeme
getirilerek kamu çalýþanlarý ve meslek örgütleri denetim
altýna alýnmaya, susturulmaya çalýþýlmaktadýr.
Siyasi iktidar, ülkemizce de kabul edilen uluslararasý
anlaþmalar, ILO sözleþmeleri, yargý kararlarý ve kamu
çalýþanlarýnýn grevli ve toplu sözleþmeli sendikal haklar
için 11 yýllýk tüm baský ve yýldýrmalara karþý sürdürdükleri
meþru mücadele ile çok sayýda hukukçu ve bilim insanýnýn
da onayladýðý taleplerini gözardý ederek “Kamu Görevlileri Sendikalarý Kanun Tasarýsý”ný TBMM Genel Kurulu
gündemine getirdi.
Hükümet bu tasarýyla her konuda olduðu gibi demokratikleþme söylemiyle iþlevsiz, göstermelik bir sendikal örgütlenmeyi, bunun üzerinden de kamu çalýþanlarýný denetim
altýna almayý amaçlamaktadýr. Oysa yasal düzenlemenin
engelleyici, kýsýtlayýcý, baskýcý, antidemokratik deðil uluslar
arasý normlara koþut, çaðdaþ bir anlayýþ ve içerikte olmasý
gerekir.
TBMM Genel Kurulu’nda görüþülen tasarý 1998 yýlýnda
Mecliste görüþülürken geliþen haklý talepler nedeniyle
geri çekilen tasarýnýn aynýsý olup, Türkiye’nin de kabul
ettiði 87, 98, 151 sayýlý ILO sözleþmelerinin özünü yok
etmektedir. 87 sayýlý sözleþme çalýþanlar arasýnda ayýrým
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gözetilmeksizin yasal düzenlemelerin özgürlükleri kýsýtlayýcý
olamayacaðýný açýk olarak belirterek, sendika ve örgütlenme özgürlüðünü güvence altýna almýþtýr. ILO denetim
organlarý 87 sayýlý sözleþmeye dayanarak grevi çalýþanlarýn
ekonomik ve toplumsal çýkarlarýný korumaya yönelik temel
ve yasal bir hak olarak kabul etmiþtir. 98 sayýlý sözleþme
ise toplu sözleþme yapma hakkýný güvenceye almýþtýr.
Gündeme getirilen bu yasa tasarýsý özetle, sendikalaþma
hakkýný tüm kamu çalýþanlarýna tanýmayarak yýllardýr kurulmuþ olan Tüm Yargý-Sen, Asim-Sen’in kapatýlmasýný,
güdümlü bir örgütlenmeyi öngören, grev ve toplu iþ sözleþmesi içermeyen, sendikalarýn yargý kararý olmadan
kapatýlmasýna olanak tanýyan, hukuk devleti ile baðdaþmayan ve yasaklayýcý hükümler içeren bir tasarýdýr.
Meslek Birlikleri olarak içerisinde onbinlerce üyemizin
de bulunduðu kamu çalýþanlarýný doðrudan etkileyecek
bu yasakçý sendika tasarýnýn geri çekilerek, demokratik ve
katýlýmcý bir anlayýþla ele alýnmasýný istiyoruz.
Hükümetlerin altýna imza attýðý uluslar arasý sözleþmeler,
ILO sözleþmeleri ve yetkili organ kararlarýna uygun, temel
sendikal haklarý güvenceye alan, grevli ve toplu sözleþmeli,
özgürlükçü ve ülkemizin demokratikleþme sürecine katkýda
bulunacak bir düzenlemenin yapýlmasýný talep ediyoruz.
Ve bu doðrultuda dün baþta Ankara ve Ýçel olmak üzere
eylemliliklerini sürdüren KESK’e ve üyelerine yapýlan
saldýrýlarý kýnýyor, kamu emekçileri ve onlarýn örgütlerinin
yürüttüðü bu meþru mücadeleyi destekliyoruz.

TÜRK DÝÞ HEKÝMLERÝ BÝRLÝÐÝ (TDB)
TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ (TEB)
TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ (TTB)
TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ (TMMOB)
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HER YER BERGAMA,
HEPİMİZ BERGAMALIYIZ...
DÜNYA BİZİZ!

5 Haziran 2001 Dünya Çevre Günü etkinlkleri kapsamýnda
Çevre Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi’nce Bergama Çevre
Hareketi ve Bergamalýlarla dayanýþma sürecini güçlendirmek
amacý ile bir þenlik düzenlenmiþtir.
5 Haziran 2001 Salý günü, Ýstanbul Harbiye Açýkhava
Tiyatrosu’nda yapýlan “Her yer Bergama, Hepimiz Bergamalýyýz”
þenliðine 4000 civarýnda yurttaþ katýlýrken, etkinlik ülke çapýnda ses
getirmiþ ve Bergama’daki çevre duyarlýlýðýnýn bir kez daha bilince
çýkmasýna önemli bir katký sunmuþtur.
Kompania Ketencoðlu, Erkan Oður-Ýsmail H. Demircioðlu,
Fuka Saka, Koma Amed, Suavi, Bulutsuzluk Özlemi ve Moðollarýn
katýldýðý þenliðin sunumu Esin Görgülü ve Sezai Sarýoðlu tarafýndan
yapýlmýþtýr. Onurlu bir gelecek için, yaþam hakkýna sahip çýkmak
için, “Altýn’cý Filo” defol demek için, doðal kaynaklarýmýzýn gerçek
sahibi halkýmýzdýr þiarýný yükseltmek için yapýlan etkinliðin açýlýþ
bölümünde ise ÇMO Ýstanbul Þube Baþkaný Songül Öztürk, ÇMO
Genel Baþkaný Cihan Dündar, TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç ve
Bergamalý köylüler adýna Þahsenem Nine birer konuþma yapmýþlardýr.
Büyük bir çoþkuya ve dayanýþmaya sahne olan etkinlik sonunda, topluluk Bergamalýlarý uðurlamak üzere Taksim’e kadar
yürümüþtür.
Bergama Direniþi’nin 10. Yýlýnda, Bergamalýlar ve Bergama
Dostlarý Ýstanbul’da Emperyalizme ve Yaðma-Talan politikalarýna
karþý birkez daha tek yürek, tek yumruk olmuþlardýr.
Evet, Gelecekleri Ýçin Geçmiþlerine Sahip Çýkan Onurlu Ýnsanlar, Bergama Köylüleri... Sizlere Selam Olsun.

BERGAMA-OVACIK ALTIN MADENİ İŞLETİMİ
PROJESİ’NDE
YENİ BİR KARAR

1 Haziran 2001 tarihinde, Ýzmir Ýdare Mahkemesi verdiði
kararla Bergama-Ovacýk Projesi’nde kamu yararý bulunmadýðý ve
projenin çevresel riskler taþýdýðý kanaatine bir kez daha varmýþ
ve Baþbakanlýðýn TÜBÝTAK Raporu’na istinaden tesis ettiði idari
iþlemlerde hukuka uygunluk bulmamýþtýr.
Bilindiði üzere, 1997 yýlýnda Danýþtay’ýn verdiði nihai karar
ile Bergama-Ovacýk Projesi’nin çevresel olumsuzkular taþýdýðý
kararýna varýlmýþ ve iþletmede kamu yararý bulunmadýðý için, ilgili
firmanýn faaliyetine son vermesine karar verilmiþtir. Ancak, geçen
süre zarfýnda yargý kararlarý uygulanmamýþ, Bergama Projesi’ne
yönelik teknik bilgiler ve belgeler gözardý edilerek, yargý kararýný
deðersizleþtirmeye dönük bir dizi iþlem, gerek hükümet çevreleri
gerekse de Normandy (Eurogold) Madencilik A.Þ. tarafýndan hayata
geçirilmeye çalýþýlmýþtýr.
Bu noktada, bilimsel doðruluðu tartýþmalý ve taraflý olduðu
izlenimi uyandýran TÜBÝTAK Raporu (daha sonra TMMOB ve
TTB Raporlarý ile TÜBÝTAK Raporu tüm yönleri ile eleþtirilmiþtir.)
temel alýnarak, Baþbakanlýk tarafýndan bir dizi idari iþlem gündeme
gelmiþtir. Baþbakanlýk Genelgesi ile (5.4.2001) Çevre, Saðlýk, Orman Bakanlýklarý’ndan ve Ýzmir Valiliði’nden tesise çalýþma izni
verilmesi talep edilmiþtir. Bu noktada, Baþbakanlýðýn faaliyetlerinde
hukuka uygunluk bulunmadýðý ve yargý kararlarýna raðmen iþlem
tesis edilmeye çalýþýldýðý gerekçesi ile Ýzmir Barosu Avukatlarý ve
Bergama Köylüleri dava açmýþlar, TMMOB ve TTB projeye iliþkin
görüþ ve önerileri ile davaya Bergamalýlar yanýnda müdahil olmak
için baþvurmuþtur. Sonuçta, yargý bir kez daha kamu yararýný ve
çevresel deðerleri gözönüne almýþ, Bergama topraðýnýn zehirlenmesine ve yer altý kaynaklarýmýzýn talan edilmesine izin vermemiþtir.
Þimdi çok uluslu firma Normandy Madencilik A.Þ. ülke topraklarýný
terk etmelidir...
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TMMOB
GÜNCESÝ
1 Haziran- 1 Temmuz 2001

1 Haziran Cumartesi
TMMOB adýna Bilim Teknoloji Çalýþma Grubu Makina
Y.Mühendisi Aykut GÖKER’in katýldýðý “Bilim ve Teknoloji Politikalarý” konulu söyleþi yaptý.

3 Haziran Pazar
TMMOB Emlak Bankasý çalýþanlarýna destek verdi TMMOB
Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ, DÝSK’e baðlý Bank Sen
tarafýndan Emlak Bankasýnýn kapatýlmasýna karþý Ankara’da
düzenlediði mitinge katýldý. Mitingde bir konuþma yapan TMMOB
Yönetim Kurulu Baþkaný, “ihtisas bankalarýnýn kapatýlmasýna ve
özelleþtirilmesine karþý olduklarýný, görev zararlarý konusunda
yöneticilerin yalan beyanlarda bulunduklarýný, sanayiden sonra
tarýmýn da çökertilmek istendiðini, Emlak Bankasýnýn kapatýlmasýyla halkýn konut edinme hakkýnýn daha da zedeleneceðini, Emlak
Bankasý çalýþanlarýnýn mücadelesinin emperyalist politikalara karþý
milyonlarca emekçinin ortak mücadelesi olduðunu” söyledi.

5 Haziran Salý
•
Türk Eczacýlar Birliði tarafýndan Eczacýlýk sektöründeki
uygulamalarý protesto etmek için gerçekleþtirdiði Ankara yürüyüþü
ve mitingine, TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ,
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Kadir DAÐHAN, TMMOB Genel
Sekreterliði katýldý.
•

Dünya Çevre Günü nedeniyle Çevre Mühendisleri Odasý
Ýstanbul Þubesi tarafýndan düzenlenen ve “Her Yer Bergama,
Hepimiz Bergamalýyýz” adýyla bir þenlik yapýldý. TMMOB Yönetim
Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ , TMMOB Yönetim kurulu üyeleri
Ethem Torunoðlu, Celal Beþiktepe, Erkan Arslan ve Cemalettin
Küçük þenliðe katýldýlar. TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya
GÜVENÇ, TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þube
Baþkaný Songül ÖZTÜRK ve TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý
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Baþkaný Cihan DÜNDAR’ dan sonra bir konuþma yaptý.

•
595 sayýlý KHK’ nin Anayasa Mahkemesi tarafýndan
iptaline iliþkin TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ
basýn açýklamasý yaptý.

7 Haziran Perþembe
TMMOB Bülteninin sahte sendika yasasý ile ilgili özel sayýsý on
bin adet basýldý. Bu konuda TMMOB’nin görüþlerinin ulaþtýrýlmasý
için iþyerlerinde daðýtýmý yapýlmak üzere Ýl Koordinasyon Kurulu
Sekreterliklerine ve Odalarýmýza daðýtýmý yapýldý.

8 Haziran Cuma
•
TBMM’de görüþülmekte olan sendika yasasý ile ilgili TMMOB, TTB, TDB, TEB adýna ortak basýn açýklamasýný TMMOB
Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ yaptý.
•
Çevre Politikalarý çalýþma Grubu TMMOB adýna 8 haziran
2001 tarihinde Ormancýlar lokalinde TMMOB II. Baþkaný Dursun
YILDIZ’ ýn yönettiði ve TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Ethem TO-
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RUNOÐLU, Tekirdað eski milletvekili Avukat Güneþ GÜRSELER,
Kýrsal Çevre ve Ormancýlýk Sorunlarý Araþtýrma Derneði Baþkaný
Doç. Dr. Yücel Çaðlar ve Çevre Bakanlýðý Hukuk Müþaviri Süheyla
ALICA’ nýn katýlýmý ile bir panel yapýldý.

9 Haziran Cumartesi
TMMOB,DÝSK,KESK,PSKAD,ÝHD,ÇHD,68’LÝLER BÝRLÝÐÝ, Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Dernekleri, HALKEVLERÝ,
DBP,EMEP,HADEP,ÖDP ve SÝP’ in ortaklaþa F tipi cezaevleri sorununun çözümü için diyaloða çaðrý adý altýnda demokrasi mitingi
düzenlendi. TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ , TMMOB Genel Sekreteri M. Fikret ÖZBÝLGÝN ve TMMOB üyelerinin
katýldýðý mitingde TMMOB pankartý açýldý. Mitingi düzenleyen
kuruluþlar adýna bir konuþma yapan ÝHD Genel Baþkaný Hüsnü
ÖNDÜL Hükümetin derhal Tutuklularla diyaloða geçmesi ve soruna
çözüm bulunmasý çaðrýsý yaptý.

11 Haziran Pazartesi
•
TTB Ankara 15.Asliye Hukuk Mahkemesi’nde TTB’nin
görevden alýnma istemiyle dava duruþmasýna TMMOB Yönetim
Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ ve TMMOB Genel Sekreteri M.
Fikret ÖZBÝLGÝN katýldý. Duruþmada TTB hakkýnda açýlan davanýn
düþmesi ile sonuçlandý.
•
Kamu Çalýþanlarý hakkýnda TBMM’de görüþülmekte olan
Sendika yasasý ve Ankara’da 7 Haziran tarihinde yapýlan KESK
eylemliliðine güvenlik görevlilerinin gaz bombalarý ile saldýrýsýný
kýnayan basýn açýklamasý yapýldý. DÝSK, TTB, TMMOB, TEB, TDB
, ÝHD ve siyasi partilerin (EMEP, HADEP, ÖDP ve SÝP )desteklediði
açýklamayý TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ yaptý.
EÐÝTÝM SEN Genel Merkezinde yapýlan açýklamada ; grev ve toplu
sözleþme haklarýný içermeyen yasa tasarýsýna karþý çýktýklarýný, geri
çekilmesi gerektiðini ve ILO sözleþmelerine uygun grevli toplu sözleþmeli sendika yasasýnýn çýkarýlmasý gerektiði belirtildi. Ayrýca
gerek kamu emekçilerine gerekse ülkemizdeki diðer alanlara
yönelik anti-demokratik tutum ve yasalara karþý, demokrasi mücadelesini sürdürüleceði, güç birliði ve dayanýþmanýn yükseltileceði
belirtildi.
•
Tutuklu yakýnlarý derneði yöneticileri ve aileler
TMMOB’ni ziyaret ettiler. Cezaevlerinde yaþanan sorunlara iliþkin
yapýlan görüþmeler sýrasýnda yeni eylemlilik ve TMMOB’nin desteði
istendi.

12 Haziran Salý
•
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ yapý
denetimi ile ilgili olarak TBMM Bayýndýrlýk Komisyonu Baþkaný Mustafa GÜL ile görüþtü. Görüþmede Bakanlýðýn taraflarýn görüþlerini
almadan bu kez de 595’i revize ederek yasa taslaðý hazýrlamasý

üzerine Komisyona görüþ bildirmek isteðimiz iletilerek bu konudaki
TMMOB çalýþmalarý hakkýnda bilgi aktarýldý.

•
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ, KESK
Baþkaný Sami EVREN, DÝSK Baþkan vekili Enver ÖKTEM , DYP Grup
Baþkan Vekili Ali Rýza GÖNÜL ile FP Grup Baþkan Vekili Bülent
ARINÇ ile sendika yasasýný görüþtüler. Görüþmelerde yasanýn bu
düzenlemeyle çýkmamasý konusunda gruplarýn görüþleri alýndý.
•
KESK Hükümet tarafýndan hazýrlanan sendika yasa
tasarýsý ve TBMM görüþmelerine iliþkin bölgelerden Ankara’ya
yürüyüþ ve Güven Parkta oturma eylemi gerçekleþtirdi. Oturma
eylemine TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri ve TMMOB Genel
Sekreterliði eyleme destek verdi ve sendika yasasý ile çýkarmýþ
olduðu özel sayý daðýtýldý.

14 Haziran Perþembe
•
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ, KESK
Baþkaný Sami EVREN ve DÝSK temsilcisi, ANAP Grup Baþkan Vekili
Beyhan ALTAN ile sendika yasasý konusunda görüþtüler. Görüþmede
TBMM’de görüþülmekte olan sendika yasasýnýn geri çekilmesi ve
grevli toplu sözleþmeli sendika yasasýnýn hazýrlanmasý gerektiði

aktarýldý.

•
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ, ANAP
Grup Baþkan Vekili Beyhan ALTAN ile yapý denetim konusundaki
geliþmeleri deðerlendirdi. ANAP’ýn, Bayýndýrlýk Ýskan Bakanlýðý
tarafýndan hazýrlanmakta olan yasa taslaðýna çok sýcak bakmadýðý , bu konuda TMMOB’nin görüþlerinin alýnmasý gerektiði
vurgulandý.
•
TMMMB Baþkaný Haluk DOÐANÇAY, Genel Sekreteri
Aydýn ÖZKAYA ve Yönetim Kurulu Üyesi Levent Tosun yapý denetimi konusu ile ilgili görüþmelerde bulunmak üzere TMMOB’ni
ziyaret ettiler. Görüþmeye TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya
GÜVENÇ, TMMOB Genel Sekreterliðikatýldý.
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15 Haziran Cuma
•
Tutuklu ve Hükümlü Yakýnlarý Derneði yöneticileri ve tutuklu aileleri TMMOB’ni ziyaret ettiler. Ziyarette cezaevi sorunlarý
hakkýnda görüþme ve çalýþmalarda destek konusu görüþüldü.
•
DPT tarafýndan düzenlenmesi planlanan 2001 yýlý Türkiye
Ýktisat Kongresi Sivil Toplum Kuruluþlarý Çalýþma Grubu’nun Mülkiyeliler Birliði’nde yaptýðý toplantýya TMMOB adýna TMMOB Genel Sekreteri M. Fikret ÖZBÝLGÝN katýldý ve TMMOB görüþlerinin
iletileceði belirtildi.

19 Haziran Salý

Makina Mühendisleri Odasý Baþkanýndan sonra bir konuþma
yapan TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ Yerel
Yönetimlerin karþýlaþtýklarý alt yapý sorunlarý ve bu konudaki
hükümetin uygulamalarý, yerel yönetimler ve yapý denetimi yasa
tasarýsýna deðindi. Sempozyuma TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri
A.Betül UYAR ve Ethem TORUNOÐLU panelist olarak katýldýlar.

•
KESK tarafýndan TBMM’de görüþülmekte olan sendika
yasasýnýn geri çekilmesi için Ankara Kýzýlay – Güven Parkta
yapmýþ olduðu oturma eylemine destek vermek Ýçin TMMOB
Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ, TMMOB Yönetim
Kurulu Üyesi Hüseyin YEÞÝL, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi
Hakký ATIL ,TMMOB Genel Sekreterliði ve TMMOB birimlerinden yöneticiler ve üyeler katýldýlar.

•
TMMOB Maden Mühendisleri Odasý tarafýndan düzenlenen 17. Uluslar arasý Madencilik Kongresi ve Sergisine TMMOB
Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ , TMMOB Yönetim Kurulu
Üyesi Serdar KAYNAK ve TMMOB Genel Sekreteri M. Fikret ÖZBÝLGÝN katýldý. TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ
açýlýþta yapmýþ olduðu konuþmasýnda ülkemizdeki madencilik sektörünün sorunlarýna, bor madenleri ve Ovacýk altýn madenciliði
konularýna deðindi.

•
BÝA Koordinatörü Nadire MATER ve Ertuðrul KÜRKÇÜ,
TTB II.Baþkaný Metin BAKKALCI, Genel Sekreteri Eriþ BÝLALOÐLU
ve TTB Merkez Konseyi Harun BALCIOÐLU , TMMOB Yönetim
Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ ve TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin YEÞÝL’ in katýldýðý BÝA projesi ve içselleþtirmek için yapýlmasý gerekenler konusunda TMMOB’de toplantý yapýldý.

•
ODTÜ tarafýndan düzenlenen Mühendislik Eðitimi
Seminerine TMMOB adýna TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný
Kaya GÜVENÇ katýldý.

•
TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Baþkanlarý toplantýsý
TMMOB çalýþmalarýnýn ve örgütlülüðünün deðerlendirilmesi gündemi ile Jeoloji Mühendisleri Odasýnda toplandý.

20 Haziran Çarþamba
•
ODTÜ tarafýndan Düzenlenen Mühendislik Eðitimi
Seminerine TMMOB adýna TMMOB Yönetim Kurulu II. Baþkaný
Dursun YILDIZ ve TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Nüvit SOYLU
katýldýlar.
•
ODTÜ’de düzenlenen Mühendislik Fakülteleri Dekanlar
Konseyi toplantýsýna TMMOB adýna TMMOB Yönetim Kurulu II.
Baþkaný Dursun YILDIZ katýlarak, Akreditasyon ve Mühendislik
Eðitimi Altyapý sorunlarý hakkýnda TMMOB görüþleri aktarýldý.

21 Haziran Perþembe
HADEP Program hazýrlama komisyonu TMMOB’ni ziyaret etti.
TMMOB’den Genel Sekreter ve Genel Sekreter yardýmcýlarýnýn
katýldýðý görüþmede HADEP’ in hazýrlamaya çalýþtýðý yeni programa iliþkin konularda TMMOB’den yararlanabilecekleri raporlar
hakkýnda bilgi alýþveriþi yapýldý..

22 Haziran Cuma
•
TMMOB Makina Mühendisleri Odasý adýna Makina
Mühendisleri Odasý Ankara Þubesinin düzenlediði Ankara’da
Kentleþme ve Yerel Yönetimler Sempozyumuna TMMOB Yönetim
Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin YEÞÝL, TMMOB Genel Sekreterliði katýldý. Sempozyum
açýlýþýnda Makina Mühendisleri Odasý Ankara Þube Baþkaný ve
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23 Haziran Cumartesi

•
KESK ‘in TBMM’de görüþülen Sendika Yasasý’na karþý
Ankara Güven Park’ ta yapmýþ olduðu oturma eylemini TMMOB
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Oda Baþkanlarý ile birlikte destek
ziyareti yapýldý. Ziyarette bir konuþma yapan TMMOB Yönetim
Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ bir konuþma yaparak KESK’ in haklý
mücadelesini desteklediklerini ve sahte sendika yasasýnýn derhal
geri çekilmesi gerektiðini ifade etti.

25 Haziran Pazartesi
KESK’ in TBMM’de görüþülmekte olan sendika yasasýna iliþkin
Ankara Güven Park’ ta yapmýþ olduðu protesto eylemine TMMOB
destek verdi. Ayný gün akþam saatlerinde güvenlik güçlerinin
saldýrýsýný kýnamak için TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya
GÜVENÇ ve TMMOB Genel Sekreterliði KESK’ i ziyaret etti.

26 Haziran Salý
•
26 Haziran Dünya iþkence görenlerle dayanýþma günü
nedeni ile TÝHV tarafýndan Ankara Sanat Tiyatrosunda düzenlenen
etkinliðe TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ ve TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri katýldý.
•
KESK’ in Sendika yasasýna iliþkin Ankara Kýzýlay’da yapmýþ olduðu eyleme Güvenlik güçlerinin tazyikli ve boyalý su ve gaz
bombalarý ile saldýrýsýný kýnayan ve TBMM’de kabul edilen sendika
yasasýna iliþkin TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ
basýn açýklamasý yaptý.
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27 Haziran Çarþamba
•
595 sayýlý KHK’ nin Anayasa Mahkemesinden iptal
edilmesinden sonra Bayýndýrlýk Bakanlýðýný tarafýndan TMMOB
dýþlanarak hazýrlanan yapý denetimi yasa tasarýsý TBMM Bayýndýrlýk, Ýmar, Ulaþtýrma ve Turizm Komisyonunda görüþülmeye baþlandý. Ayný gün TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ
Bayýndýrlýk Bakanlýðý’nýn acele bir þekilde çýkarmaya çalýþtýðý yasayý
ve uygulamalarý kýnayan bir basýn toplantýsý yapýlarak TMMOB’nin
bu konudaki görüþleri kamuoyuna aktarýldý.
•
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ Yapý
Denetimi Yasa Tasarýsý hakkýnda DSP Grup baþkan vekili ve çeþitli
partilere mensup milletvekilleri ile görüþtü. Görüþmelerde bu yasa
tasarýsýnýn hiçbir sorunu çözmeyeceðini ve TMMOB’yi cezalandýrma

•
Ýstanbul Ýl Koordinasyon Kurulu tarafýndan TMMOB
adýna düzenlenen Ýstanbul Kent içi Ulaþým sempozyumu açýlýþýna
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ ve TMMOB
Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin YEÞÝL ve Yusuf BULDU katýldýlar. Sempozyumda bir konuþma yapan TMMOB Yönetim Kurulu
Baþkaný Kaya GÜVENÇ TMMOB’nin Ýstanbul ulaþýmý ve özellikle
ilk Boðaz Köprüsü konusundaki çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi ve
yapý denetimi yasa tasarýsýný eleþtirdi.

29 Haziran Cuma
•
TMMOB Ýþçi saðlýðý iþ güvenliði çalýþma grubu ile bu konudaki TTB çalýþma grubunu ortak toplantýsý yapýldý. Toplantýda Ý
saðlýðý ve iþ güvenliði konusundaki ortak çalýþmalar hakkýnda
görüþüldü ve çalýþmalarýn sürekliliði kararý alýndý.
•
Ýstanbul Ýl Koordinasyon Kurulu tarafýndan TMMOB
adýna düzenlenen Ýstanbul Kent Ýçi Ulaþým Sempozyum’unda
Panel Yönetmek üzere TMMOB Yönetim Kurulu II. Baþkaný Dursun YILDIZ katýldý.

30 Haziran Cumartesi
•
TTB’nin seçimsiz genel kuruluna TMMOB adýna TMMOB
Genel Sekreteri M. Fikret ÖZBÝLGÝN katýldý.

tasarýsýna dönüþtüðünü ve tasarýnýn geri çekilmesi gerektiðini belirtti.

•

TBMM Bayýndýrlýk, Ýmar, Ulaþtýrma ve Turizm Komisyonunda görüþülmekte olan Yapý Denetimi Hakkýnda Kanun
Tasarýsý konusunda TMMOB görüþlerinin iletilmesi için TMMOB
Yönetim Kurulu üyesi A. Betül UYAR ve M. Sýtký ÇÝÐDEM ve kýsa
aralýklarla TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ komisyon toplantýsýna katýldýlar. Betül Uyar ve Sýtký Çiðdem maddelerin
görüþülmesi sýrasýnda TMMOB’nin görüþlerini dile getirme olanaðý
buldular.

•
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý tarafýndan düzenlenen Üniversitelerin Elektrik Elektronik Fakültesi Dekanlarý ve
Bölüm Baþkanlarý ile birlikte düzenlediði toplantýya Mühendislik
eðitimi ve akreditasyon konusunda TMMOB görüþlerinin aktarýlmasý için TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Nüvit SOYLU katýldý.
•
Yapý Denetimi Kanunu hakkýnda TMMOB Yönetim
Kurulu adýna Baþkan Kaya GÜVENÇ basýn açýklamasý yaptý.

28 Haziran Perþembe
•
TTB’nin saðlýk alanlarýndaki hükümetin uygulamalarýný
protesto etmek için Ankara Güven Park’ ta yapmýþ olduðu eylemi
TMMOB olarak desteklendi. TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný
Kaya GÜVENÇ ve TMMOB Genel Sekreterliðinin ziyaretinde tabiplerin bu haklý mücadelesinin yanýnda yer aldýðýmýz ifade edildi.
•
Emlak Bankasýnýn kapatýlmasýný protesto eden Emlak
bankasý çalýþanlarýnýn eylemi TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi
Serdar KAYNAK ve TMMOB Genel sekreterliðinin katýlýmý ile
desteklendi.
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TMMOB ÝL KOORDÝNASYON KURULLARI

15

www.tmmob.org.tr
Temmuz 2001/Sayı 16

Teoman Öztürk’ü
Saygýyla Anýyoruz

“Yüreðimizdeki insan sevgisini ve
yurtseverliði baský, zulüm ve engelleme
yöntemlerinin söküp atamayacaðýnýn bilinci içinde, bilimi, tekniði emperyalizmin
ve sömürgenlerin deðil; halkýmýzýn hizmetine sunmak, her çabayý sürdürmek
ve güçlendirmek için, bu yolda inançlý ve
kararlýyýz.”..
Teoman ÖZTÜRK
9.5.1940-11.7.1994
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
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Tel: (0312) 418 12 75 Fax: (0312) 417 48 24
TMMOB Adına Sahibi ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Kaya Güvenç
Teknik Sekreter: Selma KANBUR
Matbaa: Kardelen Ofset Tel: 0 312 435 37 90
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